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  المستقبل آفاق - الحضارات  بین الحوار بناء فى مصر دور
  د. رءوف عباس

  

 أمن فى معا الحیاة فرصة العالم لشعوب یتیح الذى المالئم المناخ إیجاد ھو الحضارات بین للحوار األسمى الھدف إن
 تتفق وطبیعتھا اومنابعھ أصولھا إختالف على الحضارات ولعل. جمعاء البشریة خیر أجل من وتعاون وسالم ،وأمان
 نھایة فى التكنولوجیا تطور مع الجوار مدلول تسعإ وقد ،الجوار حسن شأن من تعلى إنسانیة سلوكیة قیم تبنى فى جمیعا
" كونیة قریة" العالم أصبح بعدما  ،الكوكبى المعنوى الجوار إلى اإلقلیمى المادى الجوار حدود لیتجاوز العشرین القرن
 األرض حول تطوف التى الصناعیة فاألقمار  ،والزمن المسافات إختصار إلى أدى الذى للفضاء اإللكترونى الغزو بفضل

 أرجاء فى المنتشرة الشعوب من جعلت والمعلومات اإلعالم وفى  ،اإلتصاالت فى ثورة خلقت الفضائیة مداراتھا فى
 والتنمیة اإلستثمار مجاالت فى وخاصة  ،مىالعال اإلقتصادى النظام شھده الذى الكبیر التطور أن كما  ،جیرانا المعمورة
 جعلت transnational للقومیات المتعدیة الدولیة المؤسسات من بشبكة الوطنیة األسواق بین ربط. والتجارة

  ،أطرافھا المسافات بعد على تشابكت التى الدولیة السوق فى یقع ما لكل وإیجابا سلبا تستجیب الوطنیة اإلقتصادیات
  .جاره عند یحدث بما الجنب الجار تأثر وكسادا رخاء جمیعا تتأثر فأصبحت

 من مضنیة جھودا تبذل التى واإلجتماعیة اإلنسانیة والحركات ،عالمنا على تؤثر التى البیئیة المشكالت ذلك إلى أضفنا فإذا
  ،الدولیة المدنى عالمجتم مؤسسات إطار فى ذلك كل ،األوبئة مقاومة أو ،اإلنسان حقوق حمایة أو المرأة تحریر أجل

 واإلحساس التكامل مستوى إلى ترقى أصبحت البعض ببعضھا األرض شعوب تربط التى الجوار عالقة أن أدركنا
 التطور فیھ تجاوز عالم فى الجوار لحسن جدیدة صیغة عن البحث ضرورة العالم شعوب من یستوجب مما ،المشترك

  ،والدول والثقافات المجتمعات یبن تفصل التى الحدود من وغیرھا المادیة دالحدو تآكل نتیجة ،والسیاسیة الجغرافیة الحدود
  .والتكنولوجى الفكرى التغیر موجات علفب

 إعتبارنا فى نضع أن یجب  ،الحضارات بین الحوار بناء فى مصر لدور بالنسبة المستقبل آلفاق تصورا نضع عندما لذلك
 كھدف العالم شعوب خیر أجل من رحب تعاون من یتضمنھ بما وارالج حسن محور حول تدور التى التغیرات تلك كل

  .الحضارات بین للحوار أسمى

 بطبیعة یتصل أحدھما ،رئیسیین لسببین الحضارات بین الحوار بناء فى مركزى دور للعب مھیأة مصر أن نرى وھنا
 ما فى فیتمثل األول السبب أما. میةاإلسال العربیة للحضارة مؤثر كمركز الھام التاریخى بدورھا یتصل وثانیھما ،مصر
 والتمازج بالتواصل دائما تنتھى ،معھ فریدة جدلیة عالقة ومواصلة ،الحضارى اآلخر تقبل من مصر علیھ جبلت

 یفسر ذلك ولعل ،الحضارة صناعة فى الریادة فضل لھا كان منذ مصر علیھا جبلت فریدة خاصیة وھى ،واإلستیعاب
  ،ستوعبتھاإو بھا متزجتإو القدیم العالم حضارات مع مصر تواصلت فقد. الجذور میقع الحضارى اإلستمرار ظاھرة
 ھاما دورا ولعبت  ،ملحوظا تأثیرا الرومانیة الحضارة فى أثرت بل  ،الھلنستیة الحضارة صناعة فى موجبا قطبا وكانت

 الحضارات مواجھة فى تیعابواإلس والتمازج التواصل فخاصیة. األولى قرونھا فى المسیحیة الحضارة صیاغة فى
  .الحضارات بین الحوار بناء فى مركزى دور للعب مصر ترشح األخرى

 اإلسالمیة العربیة للحضارة الحصینة القلعة كونھا فى فیتمثل الھام الدور بھذا للقیام ترشیحھا یزكى الذى الثانى السبب أما
 ثم بھا متزجتإو اإلسالمیة العربیة الحضارة مع مصر تواصلت منذ التاریخ مر على بل ،فحسب التراثى إطارھا فى ال
 متزجتإو إلتقت مصر أرض وعلى. القدیم الحضارى تراثھا على مرتكزة ،عبقریة بصورة صیاغتھا وأعادت ستوعبتھاإ

 حضارة إمتزجت. المعروف التراثى إطارھا فى لتخرج البعض بعضھا مع وتفاعلت اإلسالمیة العربیة الحضارة مكونات
 ذلك من. واحدة سبیكة نتجتأ التى البوتقة دور مصر ولعبت  ،الممالیك سالطیم زمن مصر أرض على والمغرب قالمشر
 العربیة الحضارة صیاغة فى مصر دور یقتصر ولم. الكثیر الشئ الحضاریة خبراتھا من علیھ أضفت العبقرى المزیج

 العربى التراث ذلك تغذیة فى األساسى دورال تلعب مصر عادت بل ،وحده التاریخى الظرف ذلك على اإلسالمیة
 الحضارة بین جدید نوع من حوار دار الثقافیة وساحاتھا مصر أرض وعلى ،الغرب من مكتسبة جدیدة بمؤثرات اإلسالمى

  .العشرین القرن من األولى العقود وطوال عشر التاسع القرن منتصف منذ الغربیة والحضارة اإلسالمیة العربیة

 وربطتھ أطرافھ تشابكت عالم فى الحضارات بین الحوار لبناء مركزى دور للعب مھیأة مصر أن قلنا إذا - ذاً إ - غرابة فال
 حسن عالقة إقامة بھدف وذلك ،قبل من أشرنا ما نحو على الصالت لتلك الواسع بالمعنى الجوار صالت البعض ببعضھ
 الصراعات لحل جدیدة سبال وتطرح ،الشعوب بین المتبادل دواإلعتما للتعاون المالئم المناخ تھئ متینة أسس على الجوار
  .الحروب ویالت العالم لتجنیب السلمیة بالطرق

 الطریق یفتح الحضارات بین الحوار تجعل التى الضروریة الشروط تحقیق یتطلب المركزى الدور ھذا مثل لعب ولكن
 ثم ،اإلقلیمى بالمجال یتصل اآلخر وبعضھا ،ذاتھا بمصر یتعلق الشروط ھذه وبعض ،والتمازج والتكامل التواصل أمام

  . الدولى المجال
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 وإنما ،فحسب وأجھزتھا بمؤسساتھا المصریة الدولة لیس بمصر نقصده فما ،إیضاح إلى منا یحتاج بمصر یتعلق وما
  ،)حافةالص وخاصة( الحكومیة غیر اإلعالم وأجھزة ،األكادیمیة والھیئات ،المدنى المجتمع مؤسسات إلیھا یضاف

 عن المعبرة والوحدات العناصر –رأینا فى– یمثلون ھؤالء كل ،دولیة وإنسانیة إجتماعیة اتكحر عن المعبرة والمنظمات
 تقبل من البد الحوار ھذا بناء فى مركزى دور للعب مصر تتھیأ وحتى. الحضارات بین الحوار فى لھا والممثلة ،مصر
 المساواة قدم على الدولة مشاركتھا دون تحول التى المعوقات كل وإزالة ،ناحیة من الوحدات ھذه لشراكة المصریة الدولة

 الحریات یكفل سلیم دیمقراطى نظام إطار فى الشعبیة السیاسیة المشاركة نطاق توسیع أوال فیجب. أخرى ناحیة من
 ورفع ،الناخبین إرادة تزییف دون البرلمان فى الشعب نواب ختیارإ وحق التعبیر حق مقدمتھا وفى للشعب األساسیة
 وقوانین اإلستثنائیة اإلجراءات فى ممثلة واألكادیمى واإلجتماعى السیاسى العام العمل حركة تشل التى المعوقات
 الصحافة( التعبیر وقنوات المدنى المجتمع لمؤسسات بالنسبة الحركة حریة من تحد التى القیود من وغیرھا ،الطوارئ
 مھیأ طرفا مصر تصبح الشرط ھذا تحقق وإذا ،الجامعات إستقالل من الحد طریق عن كادیمىاأل البحث وتقید) واإلعالم

 الذى الدور بذلك وتفقد ،للتھمیش المرتقب مصر دور یتعرض فسوف اآلن علیھ ھو ما على الحال ظل إذا أما ،للحوار
  . جدید عالمى نظام صیاغة فى للمساھمة التاریخى الظرف أتاحھ

 بین الحوار بناء فى المرتقب المركزى الدور لعب مصر تستطیع حتى ضروریة شروط من اإلقلیمى جالبالم تصلإ ما أما
 فى تشترك إنما مصر ألن ،الحضارات بین الحوار قضیة من موحد عربى موقف تحقیق ضرورة فى فیتمثل ،الحضارات

 من بھا ما على) العربیة الدول جامعة( العربیة اإلقلیمیة المنظمة من اإلستفادة یجب وھنا. العربیة للحضارة ممثلة الحوار
 غیر للمؤسسات الفرصة إتاحة ضرورة مع األخرى الحضارات مع للحوار واحدة عربیة صیغة إلى لتوصلل سلبیات

 وأجھزة ،العلمیة والجمعیات األھلیة الجمعیات تحاداتإو المھنیة اإلتحادات مثل الصیغة ھذه إعداد فى للمشاركة الحكومیة
 نقطة ولعل. قناعاتھا وعن العربیة الشعوب رؤیة عن دقیقا تعبیرا الواحدة العربیة الصیغة تأتى بحیث اإلعالم مؤسساتو

 الفرقة شوائب من العربى المجال وتنقیة ،أوال الدیمقراطى المناخ توفیر ھو ،العربى – العربى الحوار ھذا تنظیم فى البدء
  . قضایانا إزاء موحد عام رأى تكوین وعن مشاكلنا حل عن نعجز كنا إذا نظرنا جھةبو اآلخر إقناع فى أمل فال ،والتنافر

  ،)اإلسالمیة البالد من وغیرھما وباكستان -  وتركیا - إیران( اإلسالمیة اإلقلیمى الجوار قوى مع حضارة شركاء كنا ولما
 اإلسالمیة الدول منظمة خالل من إلسالمیةا الدائرة مع التنسیق یتطلب الحضارات بین الحوار بناء فى دورنا نجاح فإن

 إلى یؤدى قد التنسیق ھذا فإغفال ،فیھا واألكادیمیة اإلعالمیة والمؤسسات ،البالد تلك فى البارزة المدنیة والمؤسسات
 فنعنى ،الدولى بالمجال الخاصة الشروط عن أما. للتھمیش وتعرضھ الحوار فى العربى الجانب وإضعاف الرؤى تضارب

 طویل وتاریخ ،حضاریة قربى وشائج بالدائرتین وتجمعنا ، واآلسیویة اإلفریقیة الدائرتین مع ضرورى حوار دارةإ بھا
 كما ،األفریقیة الوحدة منظمة و اإلنحیاز عدم حركة خالل من مشتركة منظمات معھم جمعتنا كما ،المشترك النضال من

. ظروفنا مع وظروفھا ،أوضاعنا مع أوضاعھا تتشابھ التى الالتینیة أمریكا شعوب لیشمل الحوار ھذا یمتد أن یجب
 مع التنسیق من والبد ،الحضارى الشمال مع الحوار ،الحضارى الجنوب – الجنوب حوار یسبق أن البد ،أخرى وبعبارة
 إلى  -رأینا فى- ذلك ویعود ،الحضارات بین واسع حوار إدارة قبل) الالتینیة وأمریكا ،وأفریقیا ،آسیا( الجنوب شعوب
 فى التھمیش لخطر والتعرض والسیاسیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة بالتنمیة تتصل الشعوب تلك عند مشتركة ھموم وجود

 بحوار البدء إن. المجتمعات ھذه تصیب قد التى للعولمة السلبیة اآلثار من خیفة والتوجس ،الجدید العالمى النظام ظل
 بالنسبة األھمیة بالغ ولكنھ ،الحضارات بین الحوار أعمال جدول إعداد ندع فقط لیس األھمیة بالغ الجنوب – الجنوب
  .الحوار ذلك وأھداف وأبعاد ركائز لتحدید

 الخطورة من الحضارات حوار فى مركزى دور للعب مصر لتھیئة الضروریة الثالثة الشروط ھذه شأن من التھوین إن
 تمثلھ الذى وارحال فى الحضارى الطرف ویضعف ،تماما امضمونھ من الحوار محاولة تفریغ إلى یؤدى فقد، بمكان
 ،التحقیق مستحیلة لیست أنھا إال  ،الشروط ھذه تحقیق طریق تعترض صعوبات من وھلة ألول یبدو قد ما ورغم .مصر

 صعبة لیست جدیدة سیاسات ضوء على تنظیم إعادة إلى إال تحتاج وال ،قائمة الثالثة األصعدة على التنظیمیة فاألطر
  . لإلصالح الخالصة النیة توفرت لو التحقیق

 سیناریو فإن الحضارات مع الحوار بناء فى مركزى دور للعب مصر وتھیأت ،تتحقق أن الثالثة الشروط لھذه قدر فإذا
  : التالى اإلطار فى یدور أن یجب  - تصورنا فى - الحوار

 تحقیق تكفل التى السلوك قواعد وتحدد دولىال الصعید على العمل توجھ عالمیة مدنیة أخالقیات وجود ضرورة 
 البشریة خدمة بإمكانیة واإلیمان ،المتبادل اإلحترامو ،والعدل ،والحریة ،الحیاة إحترام لمث العالمى" الجوار حسن"

 اإلعتراف طلیعتھا وفى ،المشتركة والمسئولیات الحقوق من بمجموعة اإلعتراف خالل من أفضل نحو على جمعاء
 قدر وتحقیق المناسبة العیش باأسب لكسب الفرصة لھم تتاح أن وفى ،عادلة ومعاملة ،آمنة حیاة فى میعاج الناس بحق

 وعلیھم .سلیمة طبیعیة بیئة فى العیش وفى ،علیھا المتعارف الوسائل بمختلف التعبیر فى وحقھم ،الرفاھیة من معقول
 ،اآلخرین ورفاھیة أمن فى سلبیا أعمالھم تؤثر الأ على والحرص ،المشترك العام الصالح تحقیق فى اإلسھام واجب
 مصالح وحمایة ،الدین أو العرقى األصل أو الجنس أساس على والتمییز التفرقة وسائل كل ونبذ العدالة تعزیز

 لوالعم ،والفكرى الثقافى اإلنسانیة تراث على الحفاظ وكذلك ،البیئة وحمایة ،المستدیمة التنمیة باتباع المقبلة األجیال
  .الفساد على القضاء على

 منھا اإلیجابیة العناصر على التركیز عبر العربیة الثقافة تأصیل فى تساھم التى والوسائل الكیفیات عن البحث 
 التمازجو التواصل خاصیة خالل من وذلك ،العصر ثقافة فى متمیز وموقع دور لھا یكون بأن تسمح التى واألساسیة
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 مصالح على الجور دون مصالحنا یخدم بما عنھا والتعبیر ،العصر لثقافة لعربیةا الثقافة واستیعاب ،والتكامل
  . األخرى الثقافات بھیمنة القبول أو ،اآلخرین

 وراء المحتجبة العالمیة األصلیة القیم إكتشاف وإعادة الثقافیة القیم مختلف عن النقاب یكشف جدلیا طابعا الحوار یتخذ 
 التكامل وتحقیق العالمیة الثقافة إثراء فى یجابیاإ دورا تلعب ولكنھا ،وذاتیتھا یتھاخصوص لھا معینة جتماعیةإ مظاھر
  .اآلمن الكریم العیش فى اآلخرین بحق والتسلیم ،المتبادل اإلحترام سیاق فى الثقافى

 من علتج التى بالصورة والفقراء األغنیاء بین الفجوة تضییق إلى تھدف متوازنة عالمیة لتنمیة مقبول إطار وضع 
 ھدف یكون أن على ،اإلجتماعى اإلستقرار من معقول قدر تحقیق خالل من العالمى لألمن مدعما عامال اإلقتصاد

 من متكافئ مستوى یحقق بما اإلقتصادیة القوة مراكز ھیكلة تعید متماسكة جدیدة إقتصادیة فلسفة صیاغة الحوار
 اإلقتصاد یستعید وبذلك. العالمى اإلقتصادى لألمن كضمان بادلالمت الخطر من المتكافئة والدرجة ،المتبادل اإلعتماد
 یعید تنموى مشروع إطار فى إال إلیھا الوصول یمكن ال نتیجة وھى ،والمجتمع اإلنسان خدمة فى الحضاریة وظیفتھ
 العالمیة الحضارة صیاغة فى للمساھمة والعطاء اإلبداع على قدرتھا أى ،الحضاریة فاعلیتھا الجنوب لشعوب

  .اإلنسانیة

 فیھ یختفى مثالى لعالم طوباوى تصور تقدیم أو ،الخیال منافى إغراق المقترح النحو على الحضارات بین الحوار یعنى وال
 محلھا لیحل العالم سكان ثلثى عن یزید ما اآلن تضم التى والحرمان الفقر ظاھرة منھ تختفى ،التعاون محلھ لیحل الصراع

 كلما وھناك ھنا طرحت أفكار محصلة ھو قترحناهإ الذى والسیناریو مستحیال لیس ذاتھ حد فى رفالحوا. والرفاھیة الوفرة
 قد بأنھم وجھال ومرضا فقرا األكثر الثالث العالم شعوب أحس وكلما ،والدراسة البحث موضع الراھن العالمى الوضع جاء

 لھم مخرج ال وأنھ ،الدولیة المالیة والمؤسسات ،دیدالج العالمى والنظام ،الغنیة للدول نھبا وأصبحوا الحسبان من سقطوا
  . فیھ وقعوا الذى الدیون فخ من

 الوعى شأن علو إلى أدت ،أحداث من العالم فى یدور ما على الشفافیة من نوعا واإلتصال المعلومات ثورة أضفت لقد
  .یرحم ال عالمى نظام إطار فى لمواردھا نھب من لھ تتعرض وما الفقیرة الشعوب عند باآلخر

 لھ المناخ تھیأ فإذا ضروریا الحوار كان لذلك ،علیھ ھو ما على الحال بقى ما محالة ال واقعا بل واردا الصدام كان لذلك
 كل فیھ تمارس ،الحوار ذلك أسس بناء فى مصر مشاركة إمكانیة ذلك فى بما ،ممكنا نتائج من عنھ یسفر قد ما كان

 فیھا الفرصة وتتاح ،الصدام محل التعاون فیھا یحل البشریة تاریخ فى جدیدة صفحة حفت أجل من ،دورھا المعنیة األطراف
 األساسیة القیم تفقد أن دون الكوكبى و الجغرافى اإلطارین فى" الجوار حسن" فى بحقھا تتمتع أن الشعوب لكل

  .أقوى أخرى حضارة فى ستیعابھاإ یتم أو ،لحضارتھا

  


